Zmluva o výkone supervízie č.

1. Zmluvné strany
Sídlo: Domov sociálnych služieb....
Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN (číslo účtu) :
(ďalej iba „DSS“)
Supervízor:
Mgr. Roman Mojš
Sídlo: Petelenova 4/A, 97401 Banská Bystrica
IČO: 43701302
DIČ: 1073167678
Číslo osvedčenia o kvalifikácii: SUP/24/2012
Tel.: 0903920594
E-mail: romanmojs@gmail.com
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2623099421/1100
(ďalej iba „supervízor“)
2. Predmet zmluvy
 Predmetom zmluvy je výkon skupinovej (prípadne individuálnej) supervízie pre
odborných pracovníkov ................... v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
3. Zmluvné podmienky
 DSS je povinný poskytnúť supervízorovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mohol
vykonávať svoju činnosť načas, vytvárať primerané podmienky pre úspešné plnenie
činností spojených s výkonom supervízie, kontrolovať jej vykonanie, zaplatiť mu za
výkon supervízie dohodnutú odmenu.
 Supervízor je povinný vykonávať supervíziu riadne a svedomito, riadiť sa pokynmi DSS
a predpismi o ochrane zdravia pri práci ním vykonávanej, zachovávať mlčanlivosť
o osobných a dôverných informáciách, o ktorých sa pri výkone supervízie dozvedel.
Táto povinnosť trvá aj po skončení doby plnenia.
 Supervízor sa zaväzuje informovať DSS o postupe pri zabezpečení dohodnutej
supervízie.

4. Doba plnenia
 Supervízor bude zabezpečovať supervíziu uvedenú v bode 2. tejto zmluvy v období od
............ do .................. .
5. Odmena za vykonanú supervíziu
 Supervízorovi patrí za vykonanú supervíziu odmena vo výške ....,- €/hodina, výkonu
skupinovej supervízie a ....,- €/hodina, výkonu individuálnej supervízie. Odmena bude
poskytnutá podľa skutočne odpracovaných hodín supervízie a bude poukázaná na
účet supervízora na základe vystavenej faktúry supervízora so splatnosťou 10 dní od
doručenia DSS.
6. Zánik záväzku
 Záväzok supervízora zanikne dohodou zmluvných strán, nemožnosťou plnenia,
odvolaním zo strany DSS.
 Záväzok DSS zaniká vyplatením dohodnutej odmeny, dohodou zmluvných strán,
nemožnosťou plnenia.
7. Záverečné ustanovenia
 Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotovenia, z ktorých každá strana dostane
jeden exemplár.
 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V ............., dňa ...............

............................................

Riaditeľ/ka DSS

V ..................... , dňa ....................

............................................
Mgr. Roman Mojš
Supervízor

